
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
29.01.2020 Ужгород                                       № 46

   

   

Про матеріальну допомогу дітям- 

сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування 

 

 Керуючись статтею 52 Конституції України, пунктом 20 частини 4 статті 

42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, законами України 

“Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, “Про охорону 

дитинства”, постановами Кабінету Міністрів України “Про затвердження 

Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим 

батьківського піклування, після досягнення 18 – річного віку”, “Про 

поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального 

забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” з усіма 

змінами та доповненнями, наказом Міністерства науки і освіти 17.11.2003 року 

№763 “Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового 

забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а 

також вихованців шкіл-інтернатів”: 

 

1. Надати матеріальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, яким у 2020 році виповниться 18 років, у розмірі 1 

810 (одна тисяча вісімсот десять) гривень кожному ( список додається ). 

2. Забезпечити одягом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, випускників шкіл міста 2019-2020 навчального року, на суму 1000 

(одна тисяча) гривень кожному (список додається).  

3. Департаменту фінансів та бюджетної політики (Л. Гах) профінансувати 

зазначені видатки за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста. 

Управлінню освіти (Н. Мухомедьянова) провести відповідні виплати.  

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.  

 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 



Список дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

яким у 2020 році виповниться 18 років 
 

ПІБ Дата 

народження 

Адреса перебування 

*** *** м. Ужгород, ***, *** 

*** *** м. Ужгород, ***, *** 

*** *** м. Ужгород, ***,*** 

*** *** м. Ніжин, ***, Чернігівської області 

*** *** м. Ужгород, ***, *** 

*** *** м. Ужгород, ***, *** 

*** *** с. Полянська Гута, ***, Перечинського 

району 

*** *** с. Вільшани, ***, Хустського району  

 

*** *** м. Ужгород, ***, *** 

*** *** м. Ужгород, ***, *** 

*** *** м. Ужгород, ***, *** 

*** *** м. Ужгород, ***, *** 

*** *** м. Ужгород, ***, *** 

*** *** с. Імстичево, ***, Іршавського району 

*** *** м. Іршава, ***, *** 

 

*** *** м. Берегово, ***, *** 

*** *** м. Ужгород, ***, *** 

*** *** м. Ужгород, ***, *** 

*** *** м. Ужгород, ***, *** 

*** *** м. Ужгород, ***, *** 

*** *** м. Ужгород, ***, *** 

*** *** с. Забрідь, вул. ***, ***, 

Великоберезнянського району 
 



Список випускників шкіл міста Ужгород 2019-2020 навчального року 

з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

 
ПІБ Дата 

народження 

Адреса Опікун 

*** *** м. Ужгород, ***, *** *** 

*** *** м. Ужгород, ***, *** *** 

*** ***. м. Ужгород, ***, *** *** 

*** *** м. Ужгород, 

***, *** 

*** 

*** *** с. Минай, ***, ***, 

Ужгородського району 

*** 
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